Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 3. 2020
Število objav: 6
Internet: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
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Kamen spotike: nov most na beltinski Otok ljubezni

Zaporedna št.
1
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24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 2. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kamen naravni material, zato so na občini ocenili, da ga je smiselno uporabiti za objekt, ki je umeščen v naravno
okolje biosfernega rezervata. Zakon o graditvi objektov glede na tip objekta določa vrsto soglasja ali dovoljenja, zakon o
ohranjanju narave pa določa, da je za posege na območju, ki ima na osnovi predpisov...
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Nemško gradbeništvo lani z rekordnimi naročili
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2
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Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 29. 2. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...je vlada okrepila vlaganja v gradnjo cest in druge infrastrukture. Ob koncu leta se je sicer nemško gospodarstvo
hladilo, kar odražajo tudi podatki iz gradbeništva. Decembra so tako naročila po prilagojenih podatkih medletno upadla
za pet odstotkov, novembra pa za 4,8 odstotka. Destatis v statistiko zajema podjetja,...
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Nemško gradbeništvo lani z rekordnimi naročili
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3
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Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 2. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Nemško gradbeništvo lani z rekordnimi naročili 1 1 ura Naročila v nemškem gradbenem sektorju so lani dosegla
rekordno vrednost, čeprav je bil konec leta za panogo zahteven,...

Naslov

Sejem dom 2020: Vse za gradnjo in prenovo

Zaporedna št.
4

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 2. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...graditeljstva. Že 59. sejem po vrsti z razstavnim in spremljevalnim programom predstavlja storitve in izdelke,
sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in
hladilno tehniko, notranjo opremo, ureditev okolice in rešitve za varovanje objektov. ...
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Lanska gospodarska rast po prvi oceni nižja od dolgoletnega povprečja

Zaporedna št.
5

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 2. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...leta 1995, odkar so na voljo podatki. V primerjavi s predlani se je povečala za 2,4 odstotka. Lani se je zaposlovanje
najhitreje povečevalo v dejavnosti gradbeništva. Statistični urad je objavil tudi o stopnji anketne brezposelnosti v
zadnjem četrtletju lani. Ta je dosegla štiri odstotke, kar je 0,8 odstotne točke...
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Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...leta 1995, odkar so na voljo podatki. V primerjavi s predlani se je povečala za 2,4 odstotka. Lani se je zaposlovanje
najhitreje povečevalo v dejavnosti gradbeništva. Statistični urad je objavil tudi o stopnji anketne brezposelnosti v
zadnjem četrtletju lani. Ta je dosegla štiri odstotke, kar je 0,8 odstotne točke...
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Kamen spotike: nov most na beltinski Otok
ljubezni
Ižakovci, 29.02.2020, 11:28 | Posodobljeno pred 24 minutami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

AVTOR

Maja Korošec

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Občina Beltinci gradi na reki Muri v Ižakovcih manjši most na
Otok ljubezni. Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo, kjer
se ljudje ne strinjajo z novo betonsko-kamnito zamislijo
občine, češ da tovrstna arhitektura ne sodi v to okolje, niti se
ne ujema s pomursko arhitekturo. Ker bo most stal na območju
Nature 2000, smo preverili, ali betonski objekt, ki je večji od
prejšnjega, lahko stoji na tem mestu.

"Avtor te stvaritve si zasluži Pritzkerjevo nagrado, glede na to, kako mu je
uspelo (ne)prefinjeno zliti ta betonski monstrum z neokrnjeno naravo v okolici.
Škoda, da se ni našel denar še za kakšnih dodatnih od 5 do 10 kubičnih
metrov betona, bi stvar prišla še bolj do izraza. Tisto, kar bo pretehtalo k
podelitvi nagrade, je izbira dekorativnega materiala – poceni kitajska imitacija
istrskega kamna …" je na družbenem omrežju med drugim zapisal eden od
nasprotnikov novega mostu, ki povezuje breg z Otokom ljubezni, ki ga je Mura
oblikovala s svojim rokavom.
Most, ki je trenutno v vmesni gradbeni fazi, iz katere še ni razvidna končna
podoba objekta, stoji na območju Nature 2000. In ker se arhitektura ob Muri
pogosto povezuje z lesenimi brodi in plavajočimi mlini, smo preverili, ali
kamnito-betonski most 'sodi' v neokrnjeno naravo in ali je občina pridobila vsa
potrebna soglasja. Za začetek pa nas je zanimalo, zakaj si je občina
pravzaprav zaželela nove pridobitve in bo ob tem še betonirala del obrežja,
kjer bodo sprehajalci med drugim lahko posedali. Most je namreč pred tem že
stal tam.
Dve muhi na en mah: protierozijska rešitev in sveže dogajanje na Muri
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Direktor občinske uprave (OU) Beltinci Borut Balažic nam je pojasnil, da bo
novi objekt združil dve rešitvi. Ker je to območje ob Muri poplavno, bosta
gradnja mostu in ureditev brežin pomagala brzdati reko, poleg tega pa se bodo
tam lahko odvijale nove programske vsebine, ki bodo privabljale več
obiskovalcev. "Upoštevali smo omejitve, ki jih postavlja narava glede na
lokacijo objekta – nihanje vodostaja reke Mure. Objekt je projektiran na način,
da bo zadostil minimalnim zahtevam za mehansko odpornost in stabilnost v
danem območju. Nove brežine predstavljajo protierozijsko rešitev, hkrati pa
nudijo možnost, da jo bodo uporabljale različne ciljne skupine uporabnikov in
so varne," je zatrdil direktor.

Končni izgled mostu z okolico. FOTO: Občina Beltinci

Kakšen je bil stari most, kakšen je novi?
Balažic je zatrdil, da je bil stari most na Otok ljubezni zgolj improvizacija: "Z
vidika uporabe in varnosti je bil neprimeren in nevaren, saj ni bil zgrajen v
skladu s predpisi za tovrstne objekte."
Novi most ne bo nikakršna gradbena inovacija, vsaj kar se materialov tiče.
Imel bo armirano betonsko konstrukcijo – enako kot stari – obložen bo še s
kamnito oblogo, je pojasnil Balažic.
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Obstoječa pohodna oziroma prevozna površina je bila sicer v osnovi
gramozirana, na občini pa po besedah Balažica ne načrtujejo nove asfaltirane
ceste. "Dovozna pot do mostu in pot na samem Otoku ljubezni – za mostom –
bo ostala nespremenjena z vidika materialov in izgleda," je zatrdil direktor OU
Beltinci in dodal, da mora občina, ker čez most ljudje vozijo z osebnimi,
tovornimi in kmetijskimi vozili, pri gradnji novega upoštevati tudi ta dejavnik.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Most na Otok ljubezni je armirano-betonske nosilne konstrukcije, ki je obložena s kamnito
oblogo. FOTO: Občina Beltinci

Ob tem je Balažic še enkrat poudaril, da bo novi most več kot le prehod čez
rokava Mure. Na eni strani bo omogočal večjo pretočnost rokava reke, ki
osmišlja Otok ljubezni, na drugi pa ponujal širše vsebine.
Ker so se na družbenih omrežjih spotaknili tudi ob "poceni kitajsko imitacijo
istrskega kamna", s katerim naj bi bil most obložen, smo na občini vprašali,
kako to, da so se odločili, da novi most odenejo v kamen. Balažic je pojasnil,
da je kamen naravni material, zato so na občini ocenili, da ga je smiselno
uporabiti za objekt, ki je umeščen v naravno okolje biosfernega rezervata.

Ali je občina pridobila vsa dovoljenja
in soglasja za rekonstrukcijo naobmočju
Nature 2000?

Zakon o graditvi objektov
glede na tip objekta določa
vrsto soglasja ali dovoljenja,
zakon o ohranjanju narave pa
določa, da je za posege na
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Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo
narave (ZRSVN) so razložili, da je za
enostavne objekte na varovanih območjih
treba pridobiti naravovarstveno soglasje, za
nezahtevne in zahtevne objekte pa gradbeno
dovoljenje. V obeh postopkih izda ZRSVN
strokovno mnenje.

območju, ki ima na osnovi
predpisov s področja
ohranjanja narave poseben
status, treba pridobiti
naravovarstvene pogoje in
pravnomočno
naravovarstveno soglasje na
način in po postopku, kakor
je za pridobitev projektnih
pogojev in soglasij določeno
s predpisi s področja graditve
objektov.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mnenje v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja za most na Otok ljubezni je ZRSVN
izdal 13. februarja lani. Predlagali so nekaj
omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na
—ZRSVN
ohranitev lesne obrežne zarasti, čas izvedbe
del, sanacijo stanja po posegu, ohranitev
gramoza v strugi in odlaganje viškov materiala
izven poplavnega območja. "Ocenili smo, da so vplivi posega na stanje
območja Natura Mura ob upoštevanju prej naštetih omilitvenih ukrepov
nebistveni," so zatrdili na ZRSVN.

Občina je za most pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, za izdajo katerega je dobila vsa
mnenja pristojnih mnenjedajalcev. FOTO: Občina Beltinci

Ko so preučevali vplive, so upoštevali obstoječe stanje območja – most in
utrjene brežine rokava so že obstajale – in stanje vrst ter habitatnih tipov
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območja Natura 2000 Mura, na katere bi načrtovana rekonstrukcija lahko
vplivala.
Tudi Balažic je zagotovil, da je občina pridobila pravnomočno gradbeno
dovoljenje, za izdajo katerega so dobili vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
med drugim tudi mnenje za gradnjo na območju nature 2000.
Ne glede na vse polemike v fazi gradnje je osnovna ideja ureditve novega
objekta z okolico, da občina iz degradiranega območja ustvari nov prostor, ki

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bo v povezavi z naravo in kot del infrastrukture omogočal razvoj sonaravnega
trajnostnega turizma, je strnil Balažic.
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Nemško gradbeništvo lani z rekordnimi naročili

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Naročila v nemškem gradbenem sektorju so lani dosegla rekordno vrednost, čeprav je bil konec leta za panogo zahteven,
je ta teden poročal nemški statistični urad Destatis. Skupno je bilo zabeleženih za 86,1 milijarde evrov naročil, kar pomeni
8,2-odstotno nominalno letno rast, je povzela nemška tiskovna agencija dpa.
Podatki, prilagojeni za vpliv spremenjenih cen, kažejo na 3,2-odstotno rast naročil v nemškem gradbenem sektorju v 2019
.
Razcvet je bil predvsem posledica močnega povpraševanja v segmentu stanovanjskih nepremičnin, saj se je krepilo tako
povpraševanje po hišah kot stanovanjih. Prav tako je vlada okrepila vlaganja v gradnjo cest in druge infrastrukture.
Ob koncu leta se je sicer nemško gospodarstvo hladilo, kar odražajo tudi podatki iz gradbeništva. Decembra so tako
naročila po prilagojenih podatkih medletno upadla za pet odstotkov, novembra pa za 4,8 odstotka.
Destatis v statistiko zajema podjetja, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev.
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Nemško gradbeništvo lani z rekordnimi naročili

1

1 ura

Naročila v nemškem gradbenem sektorju so lani dosegla rekordno
vrednost, čeprav je bil konec leta za panogo zahteven, je ta teden poročal
nemški statistični urad Destatis. Skupno je bilo zabeleženih za 86,1
milijarde evrov naročil, kar pomeni 8,2-odstotno nominalno letno rast.
Podatki, prilagojeni za vpliv spremenjenih cen, kažejo na 3,2-odstotno rast
naročil v nemškem gradbenem sektorju v 2019.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Razcvet je bil predvsem posledica močnega povpraševanja v segmentu
stanovanjskih nepremičnin, saj se je krepilo tako povpraševanje po hišah
kot stanovanjih. Prav tako je vlada okrepila vlaganja v gradnjo cest in
druge infrastrukture. (STA)
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Sejem dom 2020: Vse za gradnjo in prenovo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Od 4. do 8. marca 2020 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani znova odprl vrata sejem
Dom, ki v ospredje postavlja področje graditeljstva. Že 59. sejem po vrsti z razstavnim in
spremljevalnim programom predstavlja storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne
tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in
hladilno tehniko, notranjo opremo, ureditev okolice in rešitve za varovanje objektov.
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Lanska gospodarska rast po prvi oceni nižja od
dolgoletnega povprečja
29.02.2020 22:10

Ljubljana, 28. februarja (STA) - BDP se je lani po prvi oceni statističnega urada realno
zvišal za 2,4 odstotka, v zadnjem lanskem četrtletju pa je bila medletna rast 1,7odstotna. K rasti, ki je bila nižja od dolgoletnega povprečja pri 2,7 odstotka, sta
prispevala zunanje povpraševanje in domače trošenje. Nadaljnje razmere so
negotove predvsem zaradi posledic koronavirusa.
Gospodarska rast se je skozi lansko leto postopoma ohlajala. V prvem četrtletju je realna
rast BDP dosegla 3,3 odstotka, v drugem 2,5 odstotka, v tretjem 2,4 odstotka in v četrtem
1,7 odstotka.
BDP je lani v tekočih cenah dosegel 48,007 milijarde evrov, kar je nominalno 4,9 odstotka
več kot v letu 2018.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V lanskem letu se je izvoz povečal za 4,4 odstotka, domače trošenje pa za 2,1 odstotka, je
navedel statistični urad. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale precej manj kot
predlani, in sicer za 3,2 odstotka. Rast izdatkov za končno potrošnjo je dosegla 2,4
odstotka.
Kot so ocenili v Banki Slovenije in v Umarju, je ključni dejavnik rasti ostala zasebna
potrošnja, ki so jo poganjale rekordno ugodne razmere na trgu dela z razmeroma visoko
rastjo zaposlenosti, rast plač in socialnih transferjev ter nadaljnja krepitev kupne moči
gospodinjstev. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pa so opozorili, da je rast potrošnje
gospodinjstev ob koncu leta dosegla le tretjino rasti predhodnih treh četrtletij, pa čeprav je
prodaja novih vozil proti koncu leta hitro rasla.
V zadnjem četrtletju se je gospodarska rast ohladila. Zunanje povpraševanje in domača
potrošnja sta bila šibka. Izvoz se je v primerjavi z enakim četrtletjem predlani povečal za 0,9
odstotka, domače trošenje je bilo višje za 0,4 odstotka.
Rast izvoza je bila lani ena najnižjih v zadnjih 10 letih. Medtem je uvoz v zadnjem lanskem
četrtletju upadel za 0,8 odstotka in to se je zgodilo prvič po več kot šestih letih.
Upočasnitev rasti izvoza in industrijske proizvodnje se je proti koncu leta po navedbah
Umarja začela prelivati v storitveni sektor. S tem se je upočasnila rast uvoza, zato je bil
prispevek salda menjave s tujino k rasti lani pozitiven.
Na šibko domače trošenje je v zadnjem lanskem četrtletju vplivala razmeroma nizka rast
končnega trošenja in bruto investicij.
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Končna potrošnja gospodinjstev se je po podatkih statističnega urada povečala za 1,2
odstotka, kar je manjše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih, ko je rasla med 2,5 in 3,8
odstotka. Kot so ocenili v Umarju, rahla upočasnitev rasti potrošnje gospodinjstev v letu
2019 nakazuje, da so ta delež varčevanja v razpoložljivem dohodku še nekoliko povečala.
Izdatki za nakupe gospodinjstev dnevne narave so se v zadnjem lanskem četrtletju v
primerjavi z enakim obdobjem predlani znižali. Medtem so se izdatki za trajne dobrine
povečali bolj kot v prejšnjih dveh četrtletjih, predvsem na račun nakupov avtomobilov.
Bruto investicije v osnovna sredstva so se v zadnjem lanskem četrtletju zmanjšale za 4,5
odstotka, na kar je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev. "To
povezujemo z gibanji in negotovostjo v mednarodnem okolju, padcem slovenskega izvoza
in slabšanjem gospodarskih pričakovanj," so dejali v Umarju.
Investicije v nestanovanjske gradbene objekte so se zmanjšale za 10 odstotkov, izrazit
upad v višini okoli 15 odstotkov so statistiki zaznali tudi pri investicijah v druge stroje in
opremo ter v transportno opremo. Padec so blažile investicije v stanovanjsko gradnjo in
investicije v proizvode intelektualne lastnine.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Napovedi domačih in tujih ustanov za lansko rast slovenskega gospodarstva so se gibale
med 2,5 in 3,1 odstotka. To je nekoliko višje od današnje ocene rasti, ki jo je urad pripravil
na podlagi četrtletne metode. Letno oceno rasti bo statistični urad objavil konec avgusta.
Analitike na GZS je prva ocena o lanski gospodarski rasti presenetila. Pričakujejo, da bo
avgustovska revizija izračunov pokazala na višje številke od danes objavljenih.
Ob prvi objavi ocene rasti BDP sta Banka Slovenije in Umar posvarila pred posledicami
koronavirusa na gospodarstvo, ki ob že znanih tveganjih iz mednarodnega okolja
povečujejo negotovost.
Negativni učinek na rast evrskega območja je ocenjen v razponu med 0,2 in eno odstotno
točko. Med dejavnostmi naj bi bila najbolj prizadeta trgovina in turizem, negativni pa bodo
tudi učinki padca zaupanja, so izpostavili v Banki Slovenije.
A natančno oceno vpliva na gospodarsko aktivnost je v tem trenutku ob vseh neznankah
glede nadaljnjega širjenja koronavirusa, trajanja epidemije in morebitnih novih omejitvenih
ukrepov po mnenju Umarja praktično nemogoče podati. Dlje kot bo epidemija trajala, večji
bodo učinki.
Urad bo spomladansko gospodarsko napoved objavil sredi marca, na GZS, kjer so Sloveniji
do zdaj za letos napovedovali gospodarsko rast v višini 2,7 odstotka, pa so navedli, da bodo
prihodnji mesec napoved predvidoma popravili navzdol - v razpon med dvema in največ 2,5
odstotka.
Bolj spodbudni so podatki s trga dela. Skupna zaposlenost je lani dosegla 1.045.000 oseb,
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kar je največ od leta 1995, odkar so na voljo podatki. V primerjavi s predlani se je povečala
za 2,4 odstotka. Lani se je zaposlovanje najhitreje povečevalo v dejavnosti gradbeništva.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Statistični urad je objavil tudi o stopnji anketne brezposelnosti v zadnjem četrtletju lani. Ta je
dosegla štiri odstotke, kar je 0,8 odstotne točke manj kot v tretjem četrtletju in najmanj od
leta 1997. V zadnjem četrtletju lani je bilo brezposelnih približno 41.000 oseb oz. 17,2
odstotka manj kot v tretjem četrtletju.
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Lanska gospodarska rast po prvi oceni nižja od
dolgoletnega povprečja
29.02.2020 22:10

Ljubljana, 28. februarja (STA) - BDP se je lani po prvi oceni statističnega urada realno
zvišal za 2,4 odstotka, v zadnjem lanskem četrtletju pa je bila medletna rast 1,7odstotna. K rasti, ki je bila nižja od dolgoletnega povprečja pri 2,7 odstotka, sta
prispevala zunanje povpraševanje in domače trošenje. Nadaljnje razmere so
negotove predvsem zaradi posledic koronavirusa.
Gospodarska rast se je skozi lansko leto postopoma ohlajala. V prvem četrtletju je realna
rast BDP dosegla 3,3 odstotka, v drugem 2,5 odstotka, v tretjem 2,4 odstotka in v četrtem
1,7 odstotka.
BDP je lani v tekočih cenah dosegel 48,007 milijarde evrov, kar je nominalno 4,9 odstotka
več kot v letu 2018.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V lanskem letu se je izvoz povečal za 4,4 odstotka, domače trošenje pa za 2,1 odstotka, je
navedel statistični urad. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale precej manj kot
predlani, in sicer za 3,2 odstotka. Rast izdatkov za končno potrošnjo je dosegla 2,4
odstotka.
Kot so ocenili v Banki Slovenije in v Umarju, je ključni dejavnik rasti ostala zasebna
potrošnja, ki so jo poganjale rekordno ugodne razmere na trgu dela z razmeroma visoko
rastjo zaposlenosti, rast plač in socialnih transferjev ter nadaljnja krepitev kupne moči
gospodinjstev. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pa so opozorili, da je rast potrošnje
gospodinjstev ob koncu leta dosegla le tretjino rasti predhodnih treh četrtletij, pa čeprav je
prodaja novih vozil proti koncu leta hitro rasla.
V zadnjem četrtletju se je gospodarska rast ohladila. Zunanje povpraševanje in domača
potrošnja sta bila šibka. Izvoz se je v primerjavi z enakim četrtletjem predlani povečal za 0,9
odstotka, domače trošenje je bilo višje za 0,4 odstotka.
Rast izvoza je bila lani ena najnižjih v zadnjih 10 letih. Medtem je uvoz v zadnjem lanskem
četrtletju upadel za 0,8 odstotka in to se je zgodilo prvič po več kot šestih letih.
Upočasnitev rasti izvoza in industrijske proizvodnje se je proti koncu leta po navedbah
Umarja začela prelivati v storitveni sektor. S tem se je upočasnila rast uvoza, zato je bil
prispevek salda menjave s tujino k rasti lani pozitiven.
Na šibko domače trošenje je v zadnjem lanskem četrtletju vplivala razmeroma nizka rast
končnega trošenja in bruto investicij.
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Končna potrošnja gospodinjstev se je po podatkih statističnega urada povečala za 1,2
odstotka, kar je manjše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih, ko je rasla med 2,5 in 3,8
odstotka. Kot so ocenili v Umarju, rahla upočasnitev rasti potrošnje gospodinjstev v letu
2019 nakazuje, da so ta delež varčevanja v razpoložljivem dohodku še nekoliko povečala.
Izdatki za nakupe gospodinjstev dnevne narave so se v zadnjem lanskem četrtletju v
primerjavi z enakim obdobjem predlani znižali. Medtem so se izdatki za trajne dobrine
povečali bolj kot v prejšnjih dveh četrtletjih, predvsem na račun nakupov avtomobilov.
Bruto investicije v osnovna sredstva so se v zadnjem lanskem četrtletju zmanjšale za 4,5
odstotka, na kar je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev. "To
povezujemo z gibanji in negotovostjo v mednarodnem okolju, padcem slovenskega izvoza
in slabšanjem gospodarskih pričakovanj," so dejali v Umarju.
Investicije v nestanovanjske gradbene objekte so se zmanjšale za 10 odstotkov, izrazit
upad v višini okoli 15 odstotkov so statistiki zaznali tudi pri investicijah v druge stroje in
opremo ter v transportno opremo. Padec so blažile investicije v stanovanjsko gradnjo in
investicije v proizvode intelektualne lastnine.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Napovedi domačih in tujih ustanov za lansko rast slovenskega gospodarstva so se gibale
med 2,5 in 3,1 odstotka. To je nekoliko višje od današnje ocene rasti, ki jo je urad pripravil
na podlagi četrtletne metode. Letno oceno rasti bo statistični urad objavil konec avgusta.
Analitike na GZS je prva ocena o lanski gospodarski rasti presenetila. Pričakujejo, da bo
avgustovska revizija izračunov pokazala na višje številke od danes objavljenih.
Ob prvi objavi ocene rasti BDP sta Banka Slovenije in Umar posvarila pred posledicami
koronavirusa na gospodarstvo, ki ob že znanih tveganjih iz mednarodnega okolja
povečujejo negotovost.
Negativni učinek na rast evrskega območja je ocenjen v razponu med 0,2 in eno odstotno
točko. Med dejavnostmi naj bi bila najbolj prizadeta trgovina in turizem, negativni pa bodo
tudi učinki padca zaupanja, so izpostavili v Banki Slovenije.
A natančno oceno vpliva na gospodarsko aktivnost je v tem trenutku ob vseh neznankah
glede nadaljnjega širjenja koronavirusa, trajanja epidemije in morebitnih novih omejitvenih
ukrepov po mnenju Umarja praktično nemogoče podati. Dlje kot bo epidemija trajala, večji
bodo učinki.
Urad bo spomladansko gospodarsko napoved objavil sredi marca, na GZS, kjer so Sloveniji
do zdaj za letos napovedovali gospodarsko rast v višini 2,7 odstotka, pa so navedli, da bodo
prihodnji mesec napoved predvidoma popravili navzdol - v razpon med dvema in največ 2,5
odstotka.
Bolj spodbudni so podatki s trga dela. Skupna zaposlenost je lani dosegla 1.045.000 oseb,
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kar je največ od leta 1995, odkar so na voljo podatki. V primerjavi s predlani se je povečala
za 2,4 odstotka. Lani se je zaposlovanje najhitreje povečevalo v dejavnosti gradbeništva.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Statistični urad je objavil tudi o stopnji anketne brezposelnosti v zadnjem četrtletju lani. Ta je
dosegla štiri odstotke, kar je 0,8 odstotne točke manj kot v tretjem četrtletju in najmanj od
leta 1997. V zadnjem četrtletju lani je bilo brezposelnih približno 41.000 oseb oz. 17,2
odstotka manj kot v tretjem četrtletju.
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